
SAK 6B: STYRETS FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRINGER 

Det foreslås endringer i historielagets vedtekter, som sist ble endret 27. februar 2020: 

 

§ 6 ÅRSMØTET 

Der heter det: 

Valgkomitéen fremmer forslag på de som skal velges: 

o - - - - 
o 4 styremedlemmer for 2 år 
o Leder for Tunkomitéen – medlem av styret 
o Leder for Samlingskomitéen – medlem av styret. 
o - - - - 

Historielaget har ingen fast administrasjon eller ansatt ledelse. Styrets medlemmer må engasjeres 
med konkret ledelse av konkrete oppgaver i løpende drift. Styret vil ut fra erfaring fordele arbeidet i 
fem ansvars og arbeidsområder: Tunet, Samlingene, Formidling, Arrangementer og Administrasjon. 
Styreleder (SL) velges av årsmøtet direkte, ellers bør styret få konstituere seg selv, med en nestleder 
(NL) og en kontaktperson (SKP) for hvert ansvars- og arbeidsområde. Slik knyttes styremedlemmene 
tett til den konkrete virksomhet. Det er viktig at SL og NL får friere roller som ikke er for byrdefulle, 
ellers vil HHL få et notorisk styrerekrutteringsproblem.  

Hvis årsmøtet - som til nå - skulle velger to SKP-er, kan styrets konstituering bli illusorisk og lite 
hensiktsmessig.  Derfor foreslås disse punkter endret til: 

o 6 styremedlemmer for 2 år, hvorav tre er på valg hvert år. 

 

§ 6 ÅRSMØTET 

Der heter det: 

Årsmøtet skal: 

o - - - - 
o Fastsette kontingent 
o - - - - 

Vedtektene sier at årsmøtet skal «fastsette kontingent», uten å presisere om årsmøtet skal fastsette 
kontingent for inneværende eller kommende år. Det har riktignok vært praksis at kontingenten har 
blitt fastsatt for kommende år. En ulempe med dette er at årsmøtes budsjettbehandling er bundet 
opp av et kontingentvedtak fra foregående årsmøte, og at budsjettmessige forutsetninger kan ha 
endret seg i løpet av tida siden det foregående årsmøtet. På den annen side har praksisen med å 
fastsette kontingenten for kommende år gjort det mulig å sende ut kontingentkrav allerede i januar 
og benytte betalt kontingent som kriterium for deltakelse på og stemmerett ved årsmøtet. 

Uansett kan det være nyttig med ei mer presis formulering. Punktet foreslås endret til: 

o Fastsette kontingent for inneværende kalenderår. 

 



§8 STYRET 

Der heter det: 

Styret konstituerer seg selv. 

Det kan oppstå situasjoner hvor det blir behov for å utpeke en nestleder eller en erstatter for 
styreleder, uten å innkalle til ekstraordinært årsmøte. Denne adgangen er ikke vedtektsfestet i dag. 
En nestleder bør oppnevnes ved behov og ut fra den faktiske situasjon og ikke av årsmøtet, jfr. 
foranstående om styrets konstituering. 

Derfor foreslås dette endret til: 

o Styret konstituerer seg selv, og har adgang til å utpeke en nestleder. 


